
PROTOKOLL fört vid Översty

relsens sammanträde å Koloniträdgårds

expeditionen, Rådhusgränden 2, freda

gen den 24 februari 1928.

hrr Hedjerson, Carlsson, Kjell
strand, Lindgren, Nordberg, 
Rosswall, Sandlund och Svensson.

§ 1.

Protokollet från överstyrelsens sammanträde den 

9 februari föredrogs och godkändes.

§ 2.

Beslöts att avlöna den nyanställde boxningsin

struktören, hr Rosberg, med Kr. 100:- i månaden, räk

nat från den 15 januari till vårsäsongens slut.

§ 3.

Åt hr Sandlund uppdrogs att öppna och leda för

handlingarna vid sammanträdet med Boxningssektionen 

den 25/2.

§ 4.

Med anledning av den utbrytningstendens, som 

skönjts inom Boxningssektionen, beslöts att icke an

mäla andra boxare till S.M. än de som förklarade sig 

ha för avsikt att kvarstå i föreningen.

§ 5.

Åt hr Henrik Svensson uppdrogs att insätta 3 st. 

nyckelhålslås å dörrar vid Traneberg.

§ 6.

På skriftlig ansökan beviljades hr Douglas Ols

son på grund av bristande tid avträdelse från sin be

fattning inom Överstyrelsen.

§ 7.
Åt sekreteraren uppdrogs att försöka få årsmötet 

tillbakaflyttat till söndagen den 11 mars kl. 7 e.m.



§ 8.
Efter föredragning av förslag till kandidater 

för hedersmärket beslöts att utdela märket till:

Bertil Carlsson, 
Olle Jonsson, 
Frithiof Larsson. 
Alex Lindström, 
Carl Landquist, 
Henrik Svensson och 
Nils Törnqyist.

§ 9.

Sekreteraren rapporterade att frivilliga bidrag 

till representationen vid skidmästerskapen i Sundsvall 

ställts till disposition av;

direktör Axel Jacobsen............. Kr. 200:- 
hovjuvelerere K. Anderson......... " 100:- 
kontorschef F. af Sandeberg. . ” 50:- 
grosshandlare J.P. Åhlén........... " 25:-

Summa Kr. 375:-

§ 10.

Beslöts att till direktör Axel Jacobsen och kon

torschef F. af Sandeberg, vilka även föregående år 

understött S.M.-representationen, utdela föreningens 

stora diplom.

§ 11.

Beslöts att föreslå årsmötet att för mångårigt 

förtjänstfullt arbete tilldela hr Birger Nylund för

eningens guldmedalj jämte stora förtjänstdiplom.

§ 12.

Åt klubbmästaren uppdrogs att anskaffa pianist 

för dansen vid årsmötet.

§ 13.

Efter föredragning av inkomna arrendeanbud å 

Tranebergs dansbana och servering beslöts att lämna 

förmånsrätt åt hr Carl Borgh (Kr. 4.000:-) under för

utsättning att kontrakt tecknades senast den 15/3 

och att Kr. 2.000:- inbetalades vid undertecknandet 

och resten senast den 15/5.



§ 14.

På egenhändiga ansökningar invoterades som nya 
medlemmar i föreningen n:ris 4635-4655 och 4737-4740.


